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 بقذيفة الشيخ خان مخيم في" الهدى" مسجد استهداف

 يسفر محيطه على متفجرة براميل( 4) نحو وإلقاء مدفعية

 فلسطيني شاب قضاء عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السماح النظام حواجز يطالبون دمشق بريف الذيابية منطقة فلسطينيو •

 .منازلهم إلى بالعودة لهم

 حد وضع تناشد تركيا جنوب ديريك مخيم في سورية فلسطينية عائالت •

 .لمعاناتها
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  ضحايا

 استهدف الذي القصف إثر( عاما   18" )حمدة أبو وليد محمد" الشاب قضى

. األمس عصر دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم أطراف

 مصدر فإن سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة لمراسل ووفقا  

 .النظامي السوري للجيش التابع الكابوسية تل موقع هو القصف

 

 

  التطورات آخر

 مدفعية قذيفة أن الغربي، دمشق بريف الشيح خان مخيم في مراسلنا أكد

 في الهدى مسجد من العلوي الطابق استهدفت النظامي الجيش مصدرها

 األهالي، بين فزع حالة وسبب بالمبنى، مادية أضرارا   خلفت مما المخيم،

 على متفجرة براميل 4 األمس صباح السوري النظام طائرات ألقت حين في

 .الكابوسية تلة من بالمدفعية قصف مع ذلك ترافق المخيم، أطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومحيطه مخيمهم استهداف جراء دائم قلق حالة في المخيم سكان ويعيش

 من العديد وقوع إلى أدى والذي المدفعية، وقذائف المتفجرة بالبراميل

 في الهائل الدمار إلحاق إلى وأدت المخيم أبناء من والجرحى الضحايا

 ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات جميع تزال ال فيما واألبنية، ممتلكات
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 يتعرض الذي" الشيح خان – زاكية" طريق باستثناء مغلقة دمشق العاصمة

 . المتكرر واالستهداف للقصف

 

 بريف الذيابية منطقة في الفلسطينيون الالجئون طالب مختلف صعيد وعلى

 والفصائل المصالحة لجان يسمى ما من الناشطين، من وعدد دمشق

 لهم والسماح منازلهم إلى الطريق فتح أجل من والتحرك بالعمل الفلسطينية

 .الحرب دمرته ما إعمار بإعادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 له الموالية الفلسطينية المجموعات وبعض النظامي الجيش اليزال حيث

 أجبروا أن بعد وذلك منازلهم، إلى العودة من الذيابية منطقة أهالي تمنع

 النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات بسبب تركها على

 النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة المعارضة من ومجموعات

 .والنهب وللسرقة للقصف تعرضها بعد كامل، بشكل المنطقة على

 

 في دخلوا فقد المجاورة، والمخيمات البلدات إلى نزحوا الذين األهالي أما

 كل لتشمل ذلك تجاوزت بل منازلهم، ترك على تتوقف لم جديدة معاناة

 البطالة وانتشار االقتصادية الظروف بسبب مأساة إلى تحولت التي حياتهم

 المخصصة المدارس في المئات يعيش حين في المالية، الموارد وضعف

 تأثير وتحت عائالت، عدة الواحدة الغرفة تضم حيث لهم إيواء كمراكز

 الجوار دول نحو منهم المستطيع هاجر االقتصادية األحوال وسوء الحرب

 .تركيا وخاصة
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 سورية من الجئة فلسطينية عائلة( 16) ناشدت حيث تركيا، إلى وباالنتقال

 الفلسطينية المؤسسات تركيا، في الصحراوي ديريك ماردين مخيم في تقيم

 لهم المساعدة يد وتقديم المخيم من اخراجهم أجل من للتدخل واإلنسانية

 حريقين نشوب بعد وذلك أطفالهم، حياة على أمنا   أكثر بديل مكان وتأمين

 بينهم سوريين الجئين( 4) ضحيته ذهب والذي الفائت، األسبوع المخيم في

 .أطفال

 

 بحسب فالمخيم صعبا ، معيشيا   وضعا   المخيم في الفلسطينية العائالت وتعاني

 من أرتال بثالثة محاط بمعتقل أشبه" فيه، القاطنين الالجئين أحد وصف

 لدى يعرف بات ما أو أمنية لموافقة بحاجة منه والخروج الشائكة، األسالك

 ".اإلجازة بـ الفلسطينيين الالجئين

 تدني المخيم، في الالجئين أحد يرويها كما األهالي معاناة أشكال أبرز ومن

 ليرة( 80) يُقدم حيث لالجئين المخيم ادارة من المقدمة المالية المساعدة

 تأمين في صعوبة العائالت تجد وقت في الشهر، في الواحد للفرد تركية

 .المخيم داخل أسعارها غالء نتيجة الغذائية المواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مياه على العائالت اعتماد نتيجة الالجئين بين األمراض بعض تنتشر كما

 حمامات استخدام كذلك والشرب، اليومي االستخدام في الملوثة اآلبار

 تدني من أيضا   األهالي ويشكو البشري، لالستخدام صالحة غير المخيم

 الحار الصحراوي الجو مع وخاصة اإلمكانيات، وقلة الطبية الرعاية
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 ال خيام في تعيش العائالت أن علما   السامة، والحشرات األفاعي وانتشار

 .الشتاء وبرد الصيف حر تقي

 

 2016/  أبريل ــ نيسان/ 2/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •

 .لبنان في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 42,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية" األونروا"

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1022) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 572) لـ والماء يوما ،( 1083) من

 .ضحية( 186) الحصار

 منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 878) حوالي منذ

 بعد يوم( 1070) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 731) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق
 


